
Відомості про імміграцію для 
українців та їхніх родичів

Розпочався прийом заяв за Програмою з допомоги сім’ям з України. Ця програма дає змогу заявникам 
возз’єднатися з родичами, які є резидентами Сполученого Королівства.

Участь у програмі безкоштовна, й ви отримаєте право на проживання у Сполученому Королівстві на 
строк до 3 років. З осіб, які подають заяву за цією програмою, не стягується імміграційний медичний 
внесок і плата за реєстрацію біометричних даних.

Ви зможете жити, працювати й навчатися у Сполученому Королівстві, а також отримувати доступ до 
державної допомоги.

Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте на безкоштовну цілодобову гарячу лінію +44 808 164 8810.

Критерії
Щоб отримати дозвіл на в’їзд за Програмою з допомоги сім’ям з України, ви маєте:

• подати заяву на возз’єднання або спільне прибуття з родичем, який є резидентом 
 Сполученого Королівства;

• бути громадянином України або найближчим родичем громадянина України, який подає  
 заяву за цією програмою;

• проживати в Україні станом на 1 січня 2022 року або незадовго до цієї дати (включно з  
 тими, хто покинув територію України).

Ваша заява підлягатиме перевіркам з безпеки.

Подання заяви
Заяву за Програмою з допомоги сім’ям з України ви маєте подати через інтернет.

Форму заяви слід заповнити для кожного члена сім’ї, в тому числі окремо для кожної дитини.

Якщо у вас є дійсний закордонний паспорт громадянина України
Вам необхідно:

1. Подати заяву через інтернет за адресою www.gov.uk/UFS. 

2. Завантажити копію сторінки із фотографією вашого закордонного паспорту громадянина 
 України. За можливості бажано також надати будь-які документи, що підтверджують:

 i. ступінь спорідненості з вашим родичем у Сполученому Королівстві;

 ii. факт проживання в Україні станом на 1 січня 2022 року або незадовго до цієї дати.

3. Отримати офіційний лист від британської Служби віз та імміграції з підтвердженням 
 дозволу на в’їзд до Сполученого Королівства.

https://apply.visas-immigration.service.gov.uk/has-international-ukrainian-passport


4. Прибути у Сполучене Королівство з письмовим дозволом. 

5. Після прибуття до Сполученого Королівства пред’явити цей письмовий дозвіл працівникам 
 Прикордонної служби, які проставлять у ваш паспорт штамп зі строком дії 6 місяців.  
 Цей штамп засвідчує, що ви маєте право працювати, навчатися й отримувати допомогу в 
 Сполученому Королівстві.

6. Протягом 6 місяців від дати прибуття у Сполучене Королівство подати заяву на подовження 
 перебування (до 3 років), і вам нададуть посвідчення цього статусу.

Якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта громадянина України
Вам необхідно: 

1. Заповнити форму заяви на сайті: www.gov.uk/UFS   

2. Записатися та прийти на прийом у візовому центрі, щоб пройти перевірки безпеки.

3. Залишатися у тому самому місті, де ви подали заяву, поки британська Служба віз та  
 імміграції не зв’яжеться з вами. 

4. Коли буде прийнято рішення за вашою заявою, вам повідомлять додаткову інформацію  
 про організацію подорожі.

Строки розгляду
Перш ніж подорожувати до Сполученого Королівства, вам слід дочекатися рішення UKVI.

Ми розглядаємо заяви за Програмою з допомоги сім’ям з України у пріоритетному порядку  
та намагаємося ухвалювати рішення у найкоротші строки.

Коли буде прийнято рішення за вашою заявою, вам повідомлять додаткові вказівки про 
організацію подорожі.

Якщо у вас немає родичів у Сполученому Королівстві
• Програма «Дім для українців» дає змогу людям, у яких немає родичів у Сполученому 
 Королівстві, отримувати спонсорську підтримку фізичних осіб або організацій, які можуть 
 надати цим людям житло. 

• Ви можете брати участь у цій програмі, якщо ви є громадянином України або найближчим  
 родичем громадянина України, і були резидентом України до 1 січня 2022 року. Вам також буде 
 потрібен спонсор, який відповідає умовам програми «Дім для українців».

• Ви зможете отримати дозвіл на проживання в Сполученому Королівстві на строк до 3 років і 
 матимете можливість працювати й отримувати допомогу та доступ до державних послуг, включно з 
 послугами у сфері охорони здоров’я й освіти.

• Перший етап програми розпочався у п’ятницю, 18 березня: заяви на візи приймаються від 
 українців, які можуть надати дані спонсорів.

• Отримати докладні відомості та подати заяву можна на сайті:  
 www.gov.uk/ukraine-sponsorship-visa

Контактні дані
Щоб отримати додаткову інформацію та допомогу з питань,  

пов’язаних з цією програмою:

Зателефонуйте на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за номером  

+44 808 164 8810
Відвідайте сайт www.gov.uk/UFS

https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre

